
 

 

Μέζα ζηελ νηθνγέλεηα πνιιέο θνξέο έρνπκε ηε κεηέ-
ξα κε ηα παηδηά λα δηαθσλνχλ, λα έξρνληαη ζπλερψο 
ζε ζχγθξνπζε θαη λα κε κπνξνχλ λα επηθνηλσλή-
ζνπλ, ν δε  ζχδπγνο λα κε κπνξεί λα θαηαιάβεη ηη 
έγηλε μαθληθά θαη άιιαμε ε γπλαίθα ηνπ θαη ηα παηδηά 
ηνπ.  
Γηα λα θαηαιάβνπκε ηη ζπλέβε θαη άιιαμε ζπκπεξηθν-
ξά ε κεηέξα θαη ηα παηδηά ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπ-
κε ηα εμήο: 
Α. Ζ ήβε 
Ζ ήβε είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ζηε δσή ηνπ αλζξψ-
πνπ θαηά ηελ νπνία ζπκβαίλνπλ έληνλεο θπζηνινγη-
θέο κεηαβνιέο, πνπ ηνλ νδεγνχλ ζηε ζεμνπαιηθή σ-
ξηκφηεηα θαη απνθηά ηελ ηθαλφηεηα ηεο αλαπαξαγσ-
γήο.  
Δίλαη κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία  ην 
παηδί, ην κελ αλψξηκν θνξίηζη κεηακνξθψλεηαη ζε 
ψξηκε γπλαίθα, ην δε αγφξη  ρξεηάδεηαη έλα ρξνληθφ 
δηάζηεκα 2 εηψλ γηα λα πεξάζεη απφ ην πξνεβηθφ 
ζηάδην ζην κεηαεβηθφ ζηάδην. Δίλαη ην ηέινο ηεο παη-
δηθήο ειηθίαο θαη ε αξρή ηεο εθεβηθήο. 
ε απηήλ  ηελ πεξίνδν έρνπκε ζεκαληηθέο θπζηνινγη-
θέο κεηαβνιέο, ζηε ζσκαηηθή δηάπιαζε, ζηελ αλά-
πηπμε ησλ δεπηεξνγελψλ ραξαθηήξσλ ηνπ θχινπ θαη 
ζηελ πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα. 
Οη πην θνηλέο αληηδξάζεηο ησλ  παηδηψλ ζε απηή ηε 
θάζε είλαη: 
1νλ Δπηζπκνχλ λα είλαη κφ-
λνη. 
2νλ Γελ έρνπλ δηάζεζε γηα 
λα δνπιέςνπλ, δειαδή δελ 
δηαβάδνπλ… 
3νλ Σν παηδί είλαη αδέμην, 
δελ ειέγρεη ηηο θηλήζεηο 
ηνπ. 
4νλ Σα παηδηά ελνρινχληαη 
κε ην παξακηθξφ. Γελ ηνπο  
ζπγθηλεί νχηε ε ίδηα ε δσή.!!! 
5νλ Βξίζθνληαη ζε κηα ππεξθηλεηηθφηεηα. Όπσο αιιά-
δεη ην ζψκα ηνπ, έηζη αιιάδνπλ  θαη ηα ελδηαθέξνληά  
ηνπ. 
6νλ Τπάξρεη έλαο αληαγσληζκφο ζηα δπν θχια θαη γη 
απηφ ζηελ πεξίνδν απηή ηα αδέιθηα(αγφξη-θνξίηζη)  
ζπγθξνχνληαη…. 
7νλ Παξαηεξείηαη έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο. Ξαθληθά 
ράλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη θάλνπλ 
ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 
απαηηήζεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο. 
8νλ Αλαπηχζζεηαη έληνλα ην αίζζεκα ηεο ληξνπήο 
π.ρ. κε καο δεη ε κακά ην ζψκα καο… 
9νλ Αλαπηχζζνληαη έληνλα ηα γελεηήζηα ελδηαθέξν-
ληα. Σα παηδηά βιέπνληαο ην ζψκα ηνπο λα αιιάδεη 
ράλνπλ αξθεηφ ρξφλν λα αζρνινχληαη κε απηά. 
10νλ  Δίλαη νλεηξνπφια. Όζν πην πνιχ νλεηξνπνιεί ην 
παηδί ηφζν πεξηζζφηεξν βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, «θαλέλαο δελ ηνλ αγαπά». 
11νλ Έρνπκε απμεκέλε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα. Με ηελ 
παξακηθξή αθνξκή μεζπνχλ ζε θιάκα ή ζε κε θηιηθή 
δηάζεζε, θ.α. 
12νλ Κνηλσληθή αληαγσληζηηθφηεηα. Αξρίδνπλ λα γίλν-
ληαη πξνβιεκαηηθέο νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο ηνπ. Με 
ηνπο θίινπο ηνπ,  κέζα ζηελ νηθνγέλεηα γίλεηαη έλαο 
κηθξφο «πφιεκνο», αζθεί θπξίσο έληνλε θξηηηθή ζηε 
κεηέξα ηνπ θαη κε ηα αδέιθηα ηνπ έξρεηαη ζπλερψο ζε 
ζχγθξνπζε θαη  
13νλ Αληίζηαζε ζηελ εμνπζία. Σα παηδηά (αγφξηα – 
θνξίηζηα) βξίζθνληαη ζπλερψο ζε δηακάρε κε ηνπο 
γνλείο θαη θπξίσο κε ηε κεηέξα γχξν ζηα 13-14. ηγά-
ζηγά ε αληίζηαζε κεηψλεηαη φζν πξνρσξεί ε ειηθία 
ησλ παηδηψλ θαη σξηκάδνπλ αιιά θαη ε πίεζε ησλ 
γνληψλ κεηψλεηαη. 
Σα θνξίηζηα επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα αγφ-
ξηα ζηελ εβηθή θάζε θαη επεηδή σξηκάδνπλ πην γξή-
γνξα απφ ηα αγφξηα ε «αξλεηηθή θάζε» αξρίδεη πην 
λσξίο, επίζεο επεηδή ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πηέδεη 
πεξηζζφηεξν ηα θνξίηζηα αιιά θαη νη γνλείο ηα πεξην-

ξίδνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηα 
αγφξηα , έρνπλ κεγάιεο 
παξεθθιίζεηο ζηε ζπκπεξη-
θνξά ηνπο. 
Σα παηδηά, φζν πην γξήγν-
ξα αξρίζνπλ λα επηθνηλσ-
λνχλ κε ηα άηνκα ηεο νηθν-

γέλεηάο ηνπο θαη κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο, ηφζν 
πην γξήγνξα ζα ηειεηψζεη ε «αξλεηηθή θάζε». 
Ζ εβηθή  πεξίνδνο (12-14 εηψλ) είλαη φκνξθε αιιά 
πνιχ δχζθνιε πεξίνδνο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ.  
Σν άηνκν ζε απηή ηελ πεξίνδν ΓΔΝ κέλεη επραξηζηε-
κέλν απφ ηε δνκή ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη γεληθφηεξα 
απφ ηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε. Σα άιια άηνκα δελ 
κέλνπλ επραξηζηεκέλα απφ ηνλ ίδην, γηαηί ε ζπκπεξη-
θνξά ηνπ είλαη πεξίεξγε, παξάμελε, αιιφθνηε θαη 
έρεη κεησκέλε απφδνζε ζε φια γεληθψο.   
Οη γνλείο έρνπλ ππνρξέσζε λα βξίζθνληαη ζε απηή 
ηε θάζε πνιχ θνληά ζηα παηδηά ηνπο, λα ηα ελεκε-
ξψλνπλ θαη λα ζπκπαξαζηέθνληαη ζαλ ψξηκα άηνκα 
ηεο νηθνγέλεηαο, γηα λα αληηκεησπίζνπλ φιεο ηηο  αληη-
δξάζεηο θαη γηα λα κε δεκηνπξγήζνπλ «ςπρνινγηθά 
ηξαχκαηα» ζηα παηδηά. Οη γνλείο παξαθνινπζνχλ κε 
ηδηαίηεξε θξνληίδα θαη αγάπε απφ καθξηά, ρσξίο λα 
ην θαηαιαβαίλνπλ ηα παηδηά ηνπο, ηνπο  μαθληθνχο 
ελζνπζηαζκνχο θαη ηηο μαθληθέο κειαγρνιίεο.  
Γνλείο, αθήζηε ηα παηδηά ζαο λα λνηψζνπλ ραια-
ξά ρσξίο λα ράζεηε ηνλ έιεγρν.    
Β. Κιηκαθηήξηνο - Δκκελφπαπζε 
Ζ θιηκαθηήξηνο είλαη έλα δηάζηεκα πεξίπνπ 20 εηψλ 
ζηε δσή ηεο γπλαίθαο, απφ ηα 45-65 εηψλ. Ζ θιηκα-
θηήξηνο έρεη 3 πεξηφδνπο:  
α)Σελ πξνεκκελνπαπζηαθή. ε απηή ηελ πεξίνδν ε 
έκκελνο ξχζε (ε πεξίνδφο καο) παξνπζηάδεη αλσκα-
ιίεο. 
 β) Σελ εκκελφπαπζε. Δκκελφπαπζε είλαη ε ηειεπ-
ηαία έκκελνο ξχζε θαη  
 γ)Μεηεκκελνπαπζηαθή. 
Έρνπκε θαη ηελ ηερληθή εκκελφπαπζε, φηαλ κε ρεη-
ξνπξγηθή επέκβαζε αθαηξέζνπκε ηηο σνζήθεο. 
Σα ζπκπηψκαηα ζηελ πξνεκκελνπαπζηαθή πεξίνδν 
είλαη:  
Όζν απμάλεη ε ειηθία ηεο γπλαίθαο, νη σνζήθεο πα-
ξάγνπλ φιν θαη ιηγφηεξα νηζηξνγφλα(νξκφλεο), απηφ 
έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη θάπνηεο 
αιιαγέο ζηνλ θχθιν καο (ζηελ πεξίνδφ καο) θάζε 
κήλα, φπσο: 
 Να κελ έρνπκε πεξίνδν ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηή-
καηα ή λα έρνπκε  ιηγφηεξν αίκα απφ φηη παιαηνηέξα. 
ηελ πεξίνδφ καο, πφηε έρνπκε πάξα πνιχ αίκα θαη 
πφηε θαζφινπ.  Μπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ θαη άιια 
ζπκπηψκαηα φπσο: Δμάςεηο, ηδξψηεο, ππλειία ή 
αυπλία, ηαρπθαξδία θαη αίζζεκα παικψλ, είκαζηε 
επεξέζηζηεο, λα έρνπκε αδπλακία ζπγθέληξσζεο, 
πνλνθεθάινπο, λα ληψζνπκε θνπξαζκέλεο, λα ρά-
ζνπκε ηε Libido δειαδή ηε ζεμνπαιηθή καο δηάζεζε 
θαη ίζσο λα πέζνπκε ζε θαηάζιηςε. 
Σν ζηάδην απηφ ζηε δσή ηεο γπλαίθαο αληηπξνζσ-
πεχεη ην πέξαζκα απφ ηελ αλαπαξαγσγηθή ζηε κεηά 
αλαπαξαγσγηθή θάζε, ηειηθά θάπνηα ζηηγκή ε γπλαί-
θα εκθαλίδεη γηα ηειεπηαία θνξά πεξίνδν. Ζ ρξνληθή 
απηή θάζε ιέγεηαη εκκελφπαπζε. ηηο πεξηζζφηεξεο 
γπλαίθεο ε εκκελφπαπζε παξνπζηάδεηαη ζηελ ειηθία 
ησλ 50-51 εηψλ. 
Ζ εκκελφπαπζε ζεκαίλεη γηα ηε γπλαίθα φηη δελ αλε-
ζπρεί πιένλ γηα ηελ πεξίνδφ ηεο ή αλ ζα κείλεη 
έγθπνο. Ζ αλεπάξθεηα ησλ νηζηξνγφλσλ πνπ ζπλδέε-
ηαη κε ηελ εκκελφπαπζε είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη 
πνιιέο αιιαγέο ζηνλ νξγαληζκφ. Μεξηθέο δελ αηζζά-
λνληαη άλεηα λα ζπδεηάλε γηα απηέο ηηο αιιαγέο πνπ 
ηνπο ζπκβαίλνπλ, ελψ άιιεο κπνξεί λα κε γλσξίδνπλ 
θαλ φηη ηα ζπκπηψκαηα πνπ παξαηεξνχλ είλαη απν-
ηέιεζκα ηεο εκκελφπαπζεο. 
Νέεο, εάλ έρεηε αληηιεθηεί αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά 
ή ζην ζψκα ηεο κεηέξαο ζαο ζπκεζείηε φηη, ίζσο ε 
κεηέξα ζαο λα πιεζηάδεη ζηελ εκκελφπαπζε ή λα 
βξίζθεηαη ήδε ζηελ Μεηεκκελνπαπζηαθή  πεξίνδν. 
Οθείιεηε λα ηελ ελζαξξχλεηε  λα ζπδεηήζεη κε ηνλ 
γπλαηθνιφγν ηεο γηα λα αλαθαιχςεη αλ πξάγκαηη απ-
ηφ ζπκβαίλεη. 
 Πξνηείλσ, λα ελεκεξσζείηε θαη λα θαηαλνήζεηε ηη 
ζεκαίλεη ε εκκελφπαπζε γηα ηε κεηέξα ζαο θαη ηη ζα 
κπνξνχζε λα ζεκαίλεη γηα ζαο ζην κέιινλ.  

Μπνξείηε λα βνεζήζεηε 
ηε κεηέξα ζαο ζπδεηψ-
ληαο καδί ηεο ζρεηηθά κε 
ηα απνηειέζκαηα πνπ 
πξνθαιεί ε αλεπάξθεηα 
ησλ νηζηξνγφλσλ ζηε 
δηάξθεηα ηεο εκκελφ-
παπζεο θαη λα ηεο δψ-
ζεηε λα θαηαιάβεη φηη 
δελ είλαη κφλε ηεο, φηη 
δελ είλαη παξάμελε επεη-
δή παξαπνληέηαη γη απηά 
ηα ζπκπηψκαηα. 
Θα πξέπεη λα ηελ παξν-
ηξχλεηαη λα επηζθεθηεί ην γηαηξφ ηεο θαη λα κπνξέζεη 
λα αθνινπζήζεη ηα θαηάιιεια βήκαηα έηζη ψζηε λα 
απνθχγεη κεξηθέο απφ ηηο δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο πνπ 
έρεη ε αλεπάξθεηα ησλ νηζηξνγφλσλ.  
Σα άκεζα ζπκπηψκαηα απφ ηελ αλεπάξθεηα ησλ 
νηζηξνγφλσλ είλαη: 
1νλ Δμάςεηο 
Οη εμάςεηο είλαη έλα μαθληθφ αίζζεκα θιφγσζεο πνπ 
δηαρέεηαη ζε φιν ην θνξκί θαη εηδηθφηεξα ζην θεθάιη, 
ην πξφζσπν θαη ην ζηήζνο. πλνδεχεηαη ζπλήζσο 
απφ ηδξψηεο θαη θνθθηλίδεη ην πξφζσπφ καο θαη πη-
ζαλφλ ζηε ζπλέρεηα λα έρνπκε θξπάδεο. Οη εμάςεηο 
είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ θαζεκεξηλψλ θπζηνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ καο 
θαη ηε λχθηα. Δκθαλίδνληαη ζην 80% ησλ γπλαηθψλ. 
Οη εμάςεηο κπνξεί λα επηκέλνπλ γηα 5 ζπλερή ρξφληα. 
2νλ Λφγσ ηεο έιιεηςεο ησλ νηζηξνγφλσλ ην δέξκα 
καο ιεπηαίλεη, δαξψλεη θαη γίλεηαη μεξφ. Ίζσο λα 
καο πέζνπλ νη ηξίρεο απφ ην θεθάιη, ηε καζράιε ή 
απφ ην εθήβαην. 
3νλ Καξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. Ζ ιεηηνπξγία ησλ 
σνζεθψλ θαη ηα νηζηξνγφλα γηα 50 πεξίπνπ ρξφληα 
καο πξνζηαηεχνπλ απφ ππέξηαζε, απμεκέλε ρνιε-
ζηεξφιε θαη ζηεθαληαία λφζν, ην πιενλέθηεκα απηφ 
ην ράλνπκε κεηά ηελ εκκελφ-
παπζε. Μεηά ηελ εκκελφ-
παπζε ε θχξηα αηηία ζαλάηνπ 
ησλ γπλαηθψλ είλαη ε θαξδην-
αγγεηαθή λφζνο. 
ηελ ειηθία ησλ 70 εηψλ ην 
πνζνζηφ γηα λα εκθαλίζνπ-
κε ηηο πην πάλσ αξξψζηηεο 
είλαη ην ίδην κε ηνπο άληξεο . 
4νλ Ζ μεξφηεηα ηνπ θφι-
πνπ. Ζ κείσζε ηνπ επηπέ-
δνπ ησλ νηζηξνγφλσλ ζηελ 
εκκελφπαπζε κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 
αηξνθία ηνπ θφιπνπ, δειαδή, λα ιεπηχλεη θαη λα ρά-
ζεη ηελ ειαζηηθφηεηα. Ζ θαηάζηαζε απηή νδεγεί πνιχ 
ζπρλά ζε μεξφηεηα ηνπ θφιπνπ ε νπνία θαζηζηά ηε 
ζεμνπαιηθή επαθή δπζάξεζηε θαη επψδπλε. Μπνξεί 
επίζεο λα παξαηεξήζνπκε θαη άιια ζπκπηψκαηα 
απφ ηνλ θφιπν, φπσο, θαχζνο(ληψζνπκε λα καο θαί-
εη), αίζζεκα θλεζκνχ(θαγνχξα), λα έρνπκε εθθξίζεηο
(πγξά) θαη πεξηζηαζηαθή αηκνξξαγία. 
5νλ Ζ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο νπξήζξαο θαη ηεο νπ-
ξνδφρνπ θχζηεο εμαξηάηαη απφ ηα νηζηξνγφλα. Ζ 
αλεπάξθεηα ησλ νηζηξνγφλσλ κπνξεί λα καο πξνθα-
ιέζεη αηξνθία ζηελ νπξήζξα θαη ζηελ νπξνδφρν θχ-
ζηε, απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα έρνπκε δηάθνξα 
πξνβιήκαηα απφ ην νπξνπνηεηηθφ καο ζχζηεκα, 
φπσο: πρλνπξία, πφλν θαη αίζζεκα  θαχζνπ
(θάςηκν) θαηά ηελ νχξεζε, αθξάηεηα νχξσλ ζην βήρα 
θαη ζην γέιην, αθξάηεηα  απφ stress ή αθφκα θαη νπ-
ξνινηκψμεηο  
6νλ Αηξνθία καζηψλ θαη αξγφηεξα έρνπκε  Οζηεν-
πφξσζε θαη απμάλεηαη ν θίλδπλνο γηα ηε λφζν 
Alzheimer. 
Δάλ αληηιεθηνχκε θάπνηεο απφ απηέο ηηο αιιαγέο δελ 
ληξεπφκαζηε λα ην ζπδεηήζνπκε κέζα ζηελ νηθνγέ-
λεηά καο θαη κε ηνλ γπλαηθνιφγν καο.  
Μεγαιψλνπκε, πεξλάκε ζε έλα λέν ζηάδην ηεο 
δσήο καο θαη θξνληίδνπκε νη ξπηίδεο ηνπ πξνζψ-
πνπ καο λα ΜΖΝ επεθηαζνχλ θαη ζηελ ςπρή 
καο.!!!  
 

ηεξγηαλή Παπιηάθα  
Ννζειεχηξηα-εθπαηδεπηηθφο 

 Πέκπηε 13 Οθηφβρίοσ 2011    21 

ΥΓΕΘΑ 

         ΗΒΗ και ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ                                             
ΓΔΝ γερλά ε γσλαίθα ζηελ εκκελόπασζε, αιιά οη αδέλες ηες  

(οη γσλαηθοιογηθές ορκόλες ηες)  


